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در قاًَى آییي دادرسی کیفری « قرار بایگاًی پرًٍدُ» تبییي هفَْم ٍ جایگاُ

 ایراى

 

 هحوَد رٍح االهیٌی ،خاتَى هْیوی

 ٍ پضٍّطگش حمَقحمك ه 

 

 چکیدُ

تایگاًی وشدى پشًٍذُ یىی دیگش اص تذاتیش لضایی است وِ سثة سشفت تخطیذى تِ فشایٌذ ویفشی هی ضَد. اص ایي سٍ لشاس 

دس  1شدى پشًٍذُ ًَفی لشاس ًْایی است وِ عی آى همام تقمیة، تٌا تِ اختیاس خَد اص تقمیة هتْن هٌػشف هی ضَد.تایگاًی و

ایي تذتیش دس ضواس ی اص همشسات تمٌیٌی ٍ دس هَسد  1392تا پیص اص تػَیة لاًَى اییي دادسسی ویفشی  ًؾام ویفشی ایشاى

ی ٍ داسٍیی، حول ٍ ًمل واال ٍ هسافش، پست، احتىاس ٍ گشاًفشٍضی پیص تشخی اص خشاین خاظ هاًٌذ خشاین حَصُ اهَس پضضى

پیص تیٌی ًوَدُ  80، ایي ًْاد اسفالی سا دس هادُ 1392. تذٍیي وٌٌذگاى لاًَى آییي دادسسی ویفشی هػَب 2تیٌی ضذُ تَد

ص اعالِ دادسسی هی واّذ ٍلی اًذ. ایي هادُ اگش چِ الذام هٌاسثی دس خْت سشفت تخطیذى تِ فشایٌذ سسیذگی ویفشی است ٍ ا

تا ایي ّوِ ایشادات ٍ اضىاالتی ًیض تش پاى ٍاسد است. یىی اص هْوتشیي ایشادات ایي هادُ هحذٍد توَدى داهٌِ ی خشاین هطوَل 

لشاس تایگاًی است. دس ایي تحمیك سقی هی ضَد هفَْم ایي لشاس ٍ خایگاُ آى دس لاًَى آییي دادسسی ویفشی ٍ ّوچٌیي ًماط 

 ٍ ًماط ضقف اى هَسد تحث ٍ تشسسی لشاس تگیشد.لَت 

 

 .ایشاى ویفشی دادسسی آییي لاًَى، پشًٍذُ تایگاًی لشاسّای کلیدی:  ٍاژُ
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 هقدهِ

چٌاًچِ ضاوی ٍخَد ًذاضتِ یا  1دس خشاین تقضیشی دسخِ ّفت ٍ ّطت،»لاًَى آییي دادسسی ویفشی  80 تشهثٌای ایي هادُ

ى ساتمِ هحىَهیت هؤثش ویفشی، همام لضایی هی تَاًذ پس اص تفْین اتْام تا هالحؾِ ٍضـ گزضت وشدُ تاضذ، دس غَست فمذا

اختوافی ٍ سَاتك هتْن ٍ اٍضاؿ ٍ احَالی وِ هَخة ٍلَؿ خشم ضذُ است ٍ دس غَست ضشٍست تا اخز التضام وتثی اص هتْن تشای 

 «.اًی وشدى پشًٍذُ سا غادس وٌذسفایت همشسات لاًًَی، فمظ یه تاس اص تقمیة هتْن خَدداسی ٍ لشاس تایگ

تایگاًی وشدى پشًٍذُ تِ ٍیژُ تایگاًی سادُ، اص آى خا وِ تشخالف تسیاسی اص ًْادّای اسفالی دیگش داسای حذالل تطشیفات ٍ 

ضَاتظ لاًًَی است ٍ فلی االغَل تا تَخِ تِ ضشایظ ٍ اٍضاؿ ٍ احَال حاون تش پشًٍذُ لضایی ٍ ضخػیتی هشتىة افوال هی 

، تِ فٌَاى یىی اص هػادیك لافذُ هٌاسة تَدى تقمیة، ضوي واّص تشاون پشًٍذُ ّا دس هشاخـ لضایی، اخشای سشیـ گشدد

فذالت ٍ فػل خػَهت سا تِ دًثال خَاّذ داضت. دس حمیمت، لاًًَگزاس دس ساستای سیاست لضاصدایی دس هشحلِ تحمیمات 

ة دادُ است تا تا سٍیىشدی هػلحت گشایاًِ ٍ تا اسصیاتی تٌاسة تقمیة همذهاتی ایي اختیاس سا تِ دادستاى تِ فٌَاى همام تقمی

چٌیي ضیَُ ای اص هغشح ضذى پشًٍذُ  2دفَای ویفشی، ضوي حفؼ حمَق تضُ دیذگاى، تِ تضّىاسی پاسخ سشیـ ٍ فَسی تذّذ.

 ی خلَگیشی هی ًوایذ.ویفشی دس هشاحل دیگش فشآیٌذ دادسسی ٍ دس ًتیدِ هقغل هاًذى عشفیي دفَا تشای غذٍس تػوین لضای

اص حمَق وطَس فشاًسِ الْام  دس ٍضـ تذتیش تایگاًی وشدى پشًٍذُ 1392تِ ًؾش هی سسذ ًَیسٌذگاى لاًَى آییي دادسسی ویفشی 

 . تا ایي ّوِ تایگاًی پشًٍذُ هٌَط تِ افوال ٍ سفایت تشخی اص ضشایظ هی تاضذ.3گشفتِ اًذ

 ًدُشرایط صدٍر قرار بایگاًی پرٍ هبحث اٍل:

 یىی اص هْن تشیي ضشایظ غذٍس لشاس تایگاًی پشًٍذُ تا هاّیت خشم استىاتی استثاط پیذا هی ًوایذ.

 گفتار اٍل: هاّیت جرم ارتکابی

لاًَى اییي دادسسی ویفشی تایگاًی پشًٍذُ تٌْا خشاین تقضیشی دسخِ ّفت ٍ ّطت سا دس تش هی گیشد. تِ  80تش هثٌای هادُ ی 

صیشا اص یه سَ خشم ؛ اس داهٌِ ی خشاین هطوَل تایگاًی پشًٍذُ سا تسیاس تا تسیاس هحذٍد ًوَدُ استًؾش هی سسذ لاًَى گز

استىاتی تایذ تقضیشی تاضذ تٌاتشایي خشاین هطوَل حذ ٍ خشاین هطوَل لػاظ وِ داهٌِ ی تسیاس صیادی داسًذ اص ضوَل هادُ ی 

ضًَذ. دس  80ص لاتلیتی تشخَسداسًذ وِ تتَاًٌذ هطوَل هادُ ی خاسج هی تاضٌذ. تِ ًؾش هی سسذ تسیاسی اص خشاین حذی ا 80

حمیمت تسیاسی اص خشاین حذی تا تَتِ سالظ هی ضًَذ. اگش هتْن دس تشاتش دادستاى تَتِ تٌوایذ ٍ دادستاى ًیض تَتِ ٍی سا احشاص 

تِ ایي ؽشافت حمَلی  80ادُ ی تٌوایذ چِ دلیلی ٍخَد داسد وِ پشًٍذُ تِ دادگاُ اسسال ضَد. تِ ًؾش هی سسذ ًَیسٌذگاُ ه

تَخِ ًٌوَدُ اًذ وِ تَتِ ًِ تٌْا فاهل سمَط هداصات است تلىِ تَتِ هی تَاًذ فاهل سمَط تقمیة ویفشی ّن تاضذ. ضایذ 

تتَاى ایي ًمذ سا ٍاسد ًوَد وِ تَتِ تایذ دس هماتل دادگاُ تاضذ ًِ دادستاى. تِ ًؾش هی سسذ ایي استذالل تسیاس ضقیف هی تاضذ 

شا دس همشسات فمْی تَتِ فاهل سمَط هداصات است ٍ هٌؾَس اص دادگاُ دس همشسات فمْی تَتِ دس هماتل همام لضایی است. صی

است. دادستاى اص چٌیي « لضاٍت ًوَدى»دادستاى خَد همام لضایی هی تاضذ تٌاتشایي آًچِ وِ هْن است داسا تَدى غالحیت 

سالْا سییس دادگاُ تَدُ ٍ سالْا الذام تِ غذٍس سای ًوَدُ اًذ ٍ دس حال حاضش ًیض غالحیتی تشخَسداس هی تاضذ. چِ تسا افشادی 

تٌاتشایي آًچِ هْن است غالحیت لضاٍت ًوَدى ٍ حىن غادس ًوَدى است وِ دادستاى ًیض چٌیي ؛ دادستاى هی تاضٌذ

                                                           
وی است وِ دارای هجازات حثس از ًَد ٍ یه رٍز تا شش هاُ یا جسای آى دستِ از جرای 7جراین تعسیری درجِ  1392لاًَى هجازات اسالهی هصَب  19هطاتك هادُ  -1

( ریال تا شالق از یازدُ تا سی ضرتِ یا هحرٍهیت از حمَق اجتواعی تا شش هاُ هی تاشذ. 000/000/20( ریال تا تیست هیلیَى )000/000/10ًمذی تیش از دُ هیلیَى )

( ریال تا شالق تا دُ 000/000/10ی است وِ ترای آًْا هجازات حثس تا سِ هاُ یا جسای ًمذی تا دُ هیلیَى )شاهل اعوال هجرهاًِ ا 8ّوچٌیي، جراین تعسیری درجِ 

 ضرتِ پیش تیٌی شذُ است.

 صداًش، (، تررسی ًظری ٍ عولی تسریع در آییي دادرسی ویفری، در: هجوَعِ هماالت فرآیٌذ ویفری، چاج ًخست، تْراى، اًتشارات گٌج 1377خساًی، هٌَچْر، ) -2

150. 
 لاًَى آییي دادرسی ویفری فراًسِ. 41-3تا  40-1ر.ن. هَاد  -3
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لاًَى اییي دادسسی ویفشی  13هادُ ی غالحیتی سا داسا هی تاضذ. ًىتِ تسیاس خالة ٍ حایض اّویت ایي است وِ لاًَى گزاس دس 

تقمیة ویفشی وِ عثك لاًَى ضشٍؿ ضذُ است ٍ ّوچٌیي اخشای هداصات هَلَف ًوی ضَد هگش دس هَاسد »همشس ًوَدُ است وِ 

تَتِ  13تٌاتشایي تِ غشاحت هادُ ی ؛ هی تاضذ« تَتِ هتْن»گفتٌی است یىی اص ایي هَاسد عثك تٌذ ج ّویي هادُ ...«. صیش 

یقٌی دس غَستی وِ هتْن تَتِ تٌوایذ تقمیة تایذ هتَلف تطَد. لاًَى اییي دادسسی ویفشی تِ ؛ ل تَلف تقمیة ویفشی استفاه

ّیچ فٌَاى اضاسُ ًٌوَدُ است وِ آیا دادستاى ًیض هی تَاًذ تش هثٌای تَتِ هتْن لشاس تَلف تحمیمات سا غادس تٌوایذ ٍ یا خیش. 

ص حمَق داًاى تش ایي تاٍسًذ وِ لاًَى اییي دادسسی ویفشی ویفیت ٍ چگًَگی احشاص تَتِ ضایذ تِ ّویي دلیل است وِ تشخی ا

همام ّای لضایی دادسشا یقٌی  ٍلی هتاسفاًِ سٍیِ ی لضایی ًطاى هی دّذ وِ .1تَسظ هماهات لضایی سا هطخع ًىشدُ است

داًٌذ ٍ پشًٍذُ سا تشای ّش گًَِ تػوین لضایی  دادستاى ٍ حتی تاصپشس دس للوشٍ خشاین حذی خَد سا غالح تِ احشاص تَتِ ًوی

پس اص تىویل تحمیمات تِ دادگاُ اسسال هی ًوایٌذ. تِ ًؾش هی سسذ همام ّای لضایی دادسشا ٌَّص تش ایي تاٍس ًشسیذُ اًذ وِ 

ْا دس دادسشا اًدام اهش لضا تشخَسداسًذ. اگش آً« فلوی ٍ فولی ٍ اخاللی غالحیت»آًْا ًیض هاًٌذ همام ّای لضایی دادگاّْا اص 

ٍؽیفِ هی ًوایٌذ تِ ایي دلیل ًیست وِ غالحیت غذٍس حىن سا ًذاسًذ تلىِ تِ دلیل تمسین واس لضایی است. غذٍس لشاس ّواى 

اسصش ٍ افتثاس غذٍس حىن سا داسد ٍ اگش پشًٍذُ پس اص اؽْاس ًؾش آًْا تِ دادگاُ اسسال هی ضَد تٌْا تِ دلیل پیطگیشی اص ٍلَؿ 

احتوالی است. چٌیي اضتثاّاتی سا لضات دادگاُ ّن هوىي است هشتىة ضًَذ تِ ّویي دلیل تسیاسی اص پشًٍذُ ّا اضتثاّات 

لاتل سسیذگی دس دادگاُ تدذیذ ًؾش هی تاضٌذ ٍ اص آًداییىِ حتی هوىي است لضات دادگاُ تدذیذ ًؾش ّن دچاس اضتثاُ ضًَذ 

ًیاص تِ اغالح داسد ٍ  80تٌاتشایي تِ ًؾش هی سسذ هادُ ی ؛ سسال هی ضًَذپشًٍذُ ّا تشای سسیذگی هدذد تِ دیَاى فالی وطَس ا

اهىاى الحاق خشاین حذی تِ ایي هادُ ٍخَد داسد. ّوچٌیي تِ ًؾش هی سسذ تشخی خشاین هطوَل لػاظ وِ اهىاى افوال 

یشًذ ٍلی هتاسفاًِ لاًَى گزاس ایي لشاس تگ 80لػاظ ٍخَد ًذاسد ًیض اص چٌیي لاتلیتی تشخَسداسًذ وِ تتَاًٌذ دس للوشٍ هادُ ی 

تٌْا خشاین تقضیشی دسخِ ی ّفت ٍ ّطت سا دس تش  80خاسج ًوَدُ است. افضٍى تش ایي هادُ ی  80خشاین سا اص دایشُ هادُ ی 

هی گیشد. گفتٌی است داهٌِ ی خشاین تقضیشی دسخِ ی ّفت ٍ ضت تسیاس تا تسیاس هحذٍد هی تاضذ ٍ چَى ایي خشاین اص 

لاًَى آییي دادسسی ویفشی ایي خشاین تِ عَس هستمین دس  340ذاًی تشخَسداس ًیستٌذ تِ ّویي دلیل عثك هادُ ی اّویت چٌ

لاًَى اییي دادسسی ویفشی تواهی خشاین ایي لاتلیت سا داسًذ وِ  40-1 یدادگاُ هغشح هی گشدًذ. گفتٌی است عثك هادُ 

 دادستاى دس خػَظ آًْا لشاس تایگاًی غادس تٌوایذ.

 فتار دٍم: هقام صادر کٌٌدُ قرار بایگاًی پرًٍدُگ

ضخػی غالح تشای غذٍس لشاس تایگاًی پشًٍذُ است. اغغالح « همام لضایی»لاًَى آییي دادسسی ویفشی  80تش هثٌای هادُ ی 

ًَى آییي یىی اص هثْن تشیي اغغالحات دس لاًَى اییي دادسسی ویفشی است. گفتٌی است ایي اغغالح ًِ دس لا« همام لضایی»

تٌاتشایي ایي پشسص هغشح هی گشدد وِ تِ چِ دلیل ؛ دادسسی ویفشی ٍ ًِ دس ّیچ لاًَى دیگشی تقشیف ٍ تثییي ًطذُ است

لاًَى گزاس اغغالحی سا تیاى ًوَدُ است وِ دس فشف لاًَى ًَیسی چٌذاى هقوَل ٍ سایح ًوی تاضذ. اص هٌؾش فشفی تواهی 

م لضایی هحسَب هی ضًَذ. تشخی اص حمَق داًاى الثتِ تا تشدیذ تش ایي تاٍسًذ وِ هٌؾَس داسًذ هما« پایِ ی لضایی»اضخاغی وِ 

. تِ ًؾش هی سسذ اغغالح همام لضایی فام هی تاضذ ٍ 2تاصپشس، دادستاى ٍ دادیاس هی تاضذ 80دس هادُ ی « همام لضایی»اص 

یاى یادآٍسی است دس ًؾام حمَلی فشاًسِ عثك هادُ تواهی همام ّای لضایی چِ دس دادسشا ٍ چِ دس دادگاُ سا دس هی گیشد. ضا

لاًَى اییي دادسسی ویفشی تٌْا دادستاى هی تَاًذ لشاس تایگاًی پشًٍذُ سا غادس تٌوایذ ٍ سایش همام ّای لضایی تِ  40-1ی 

 ّیچ فٌَاى اص چٌیي اختیاسی تشخَسداس ًوی تاضٌذ.

فشی دس هَسد خشاین غیش لاتل گزضت همام لضایی ساسا الذام تِ غذٍس لاًَى اییي دادسسی وی 80تا ایي ّوِ تش هثٌای هادُ ی 

لشا یگاًی پشًٍذُ هی ًوایذ ٍلی دس خػَظ خشاین لاتل گزضت همام لضایی دس غَستی هی تَاًذ الذام تِ ایي اهشتٌوایذ وِ 

                                                           
 .66، ًشر جٌگل، ص «آییي دادرسی ویفری»(1394) رجةگلذٍست جَیثاری  1
 .97، ًشر جٌگل، ص «آییي دادرسی ویفری»(1394) رجةگلذٍست جَیثاری  2
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اتل گزضت ٍ ّن خشاین ّویي هغلة است وِ ایي هادُ ّن خشاین ل 80ضاوی گزضت ًوَدُ تاضذ. یىی اص ًماط هثثت هادُ ی 

غیش لاتل گزضت سا دس تش هی گیشد. ٍلی یىی اص هقایة ایي هادُ ًیض ایي است وِ غذٍس لشاس تایگاًی پشًٍذُ دس خػَظ خشاین 

لاتل گزضت هٌَط تِ گزضت ضاوی هی تاضذ. دس حمیمت لاًَى گزاس هی تایستی خثشاى ضشس ٍ صیاى تضُ دیذُ سا فاهلی تشای 

ًوَد ًِ گزضت ٍی صیشا هوىي است فلی سغن خثشاى ضشس ٍاسدُ تضُ دیذُ گزضت ًٌوایذ ٍ حتی دسخَاست  غذٍس لشاس تلمی هی

هثلغی هاصاد تش ضشس ٍ صیاى ٍاسدُ سا دسخَاست تٌوایذ یقٌی دس ٍالـ تا تىیِ تش ایي هادُ الذام تِ صٍسگیشی تٌوایذ. هتاسفاًِ 

ٌوَدُ ٍ تیص اص اًذاصُ تِ تضُ دیذُ لذست ٍ اختیاس دادُ اًذ. دس حمیمت تِ ایي ًىتِ ی ؽشیف دلت الصم ً 80ًَیسٌذگاى هادُ ی 

دس چٌیي تستشی دادسسی ًیض ًافادالًِ خَاّذ تَد صیشا دس خایی وِ تضّىاس تواهی ضشس ٍ صیاى ٍاسدُ سا خثشاى هی ًوایذ ٍ اص تضُ 

شی اگش تضُ دیِ اص گزضت خَدداسی تٌوایذ ٍ دیذُ فزسخَاّی ًیض هی ًوایذ ٍ اص استىاب خشم ًیض ًادم هی تاضذ دس چٌیي تست

خَاّاى اداهِ سسیذگی ضَد ایي اهشتسیاس ًافادالًِ هی تاضذ صیشا اص یه سَ لح تاصی ٍ سواخت ٍی هَخة ایداد ّضیٌِ تشای 

یمت . دس حم1دستگاُ لضایی هی ضَد ٍ اص سَی دیگش ٍلت صیادی اص تضّىاس سا هی گشد اهشی وِ ّیچ فایذُ فولی دس تش ًذاسد

ًثایذ فشاهَش تطَد وِ غذٍس لشاس تایگاًی پًَذُ تٌْا دس خْت ًفـ تضّىاس ًوی تاضذ تلىِ دس خْت ًفـ خاهقِ ٍتَیژُ دستگاُ 

لضایی ًیض هی تاضذ صیشا سثة هی ضَد اص ّضیٌِ ّای دستگاُ لضایی ٍ ّوچٌیي اص اعالِ دادسسی ٍ تشاون پشًٍذُ ّا ًیض واستِ 

 ضَد

تِ خشاین تقضیشی دسخِ ی ّفت ٍ ّطت سثة ضذُ است وِ ایي  80هٌِ ی خشاین هطوَل هادُ ی تٌاتشایي هٌَط ًوَدى دا

 هادُ واسایی فولی چٌذاًی ًذاضتِ تاضذ.
 

 گفتار سَم: شرایط هرتبط با هتْن

همام لضایی دس هشحلِ ی ًخست  لاًَى آییي دادسسی ویفشی 80دس خػَظ ضشایظ هشتثظ تا هتْن گفتٌی است عثك هادُ ی 

تٌوایذ. حال ایي پشسص هغشح هی گشدد وِ فلسفِ تفْین اتْام چیست. تِ ًؾش هی سسذ « تفْین اتْام»ایذ الذام تِ ت

دلت الصم سا تِ واس ًثشدُ اًذ صیشا دس پاسُ ای اص هَاسد هوىي است فشدی هتْن تِ استىاب خشهی تطَد ٍ  80ًَیسٌذگاى هادُ ی 

اى تاضذ ٍلی ٍی دس ٍالـ تیگٌاُ تاضذ. دس چٌیي تستشی غذٍس لشاس تایگاًی پشًٍذُ ًِ دالیلی ًیض تشای ایي اهش دس اختیاس دادست

تٌْا تِ هفَْم تیگٌاّی ًیست تلىِ دلیما تشفىس ًطاى اص گٌاّىاسی هتْن داسد دس چٌیي تستشی تشچسة هدشهیت تشخالف 

ایگاًی پشًٍذُ دس هَسد هتْوی غَست دس حمیمت تشای پیطگیشی اص تشچسة صًی تایذ لشاس ت 2حمیمت تِ هتْن صدُ هی ضَد.

تٌاتشایي تْتش تَد وِ لاًَى گزاس تدای ضشط تفْین اتْام همشس هی داضت وِ هتْن ؛ تگیشد وِ خَد هشاتة هدشهیت سا لثَل داسد

پزیشد یا تایذ هشاتة هدشهیت سا لثَل داضتِ تاضذ. دس ٍضقیت فقلی تفْین اتْام ّیچ فایذُ فولی ًذاسد صیشا اگش هتْن اتْام سا ت

ًپزیشد تاثیش چٌذاًی دس غذٍس لشاس تایگاًی پشًٍذُ ًذاسد صیشا تش حسة ؽاّش هادُ همام لضایی هی تَاًذ لشاس تایگاًی پشًٍذُ سا 

حتی دس هَسد هتْوی وِ اتْام سا لثَل ًذاسد ًیض غادس تٌوایذ. افضٍى تش ایي اهش تشای غذٍس لشاس تایگاًی پشًٍذُ هتْن تایذ فالذ 

ىَهیت هَثش ویفشی تاضذ. دس حمیمت هٌؾَس لاًَى گزاس ایي تَدُ است وِ ایي تذتیش ضاهل هتْویٌی وِ حالت ساتمِ هح

خغشًان داسًذ ًطَد. دس ٍالـ لاًَى گزاس ٍخَد ساتمِ هحىَهیت ویفشی سا فشؼ تش ٍخَد حالت خغشًان ًضد هتْن داًستِ 

لاًَى اییي دادسسی ویفشی خشاین تسیاس سثىی سا ّن دس  80هادُ ی است. تا ایي ّوِ ضایاى یادآٍسی است وِ تا تَخِ تِ ایٌىِ 

ًذُ ساتمِ ی هحىَهیت هتْن سا لضایی دس غذٍس لشاس تایگاًی پشٍ تش هی گیشد تْتش تَد وِ لاًَى گزاس همشس هی داضت وِ همام

ىَهیت الذام تِ غذٍس لشاس ًیض هَسد تَخِ لشاس هی دّذ. دس چٌیي تستشی همام لضایی هی تَاًست حتی تا ٍخَد ساتمِ هح

دس اداهِ همشس هی داسد وِ همام لضایی ٍضقیت اختوافی ٍ سَاتك هتْن سا  80تایگاًی پشًٍذُ تٌوایذ. تا ایي ّوِ هادُ ی 

آًچِ وِ دس هشحلِ ی ًخست تِ رّي هتثادس هی  چیست.« سَاتك»هالحؾِ هی ًوایذ. حال دس ایٌدا هطخع ًیست هٌؾَس اص 
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ًوَدُ است « سَاتك هحىَهیت ویفشی هَثش»هیت یا هدشهیت هی تاضذ. تا ٍخَد ایٌىِ لاًَى گزاس اضاسُ تِ گشدد سَاتك هحىَ

ّوچٌیي هٌؾَس هَاسدی است وِ ضخػی دس  ؛ ٍتِ ًؾش هی سسذ هٌؾَس سَاتمی هی تاضذ وِ هحىَهیت هَثش تلمی ًوی گشدًذ

َاسد اتْاهی است وِ ٌَّص دس خػَظ آًْا حىوی غادس ًطذُ هشاخـ اداسی یا غیش لضایی ساتمِ هحىَهیتی داسد ٍ یا ّوچٌیي ه

همام لضایی افضٍى تش ایي هَاسد ّوچٌیي ٍضقیت اختوافی هتْن سا ًیض تایذ دس ًؾش تگیشد. هٌؾَس  80است. تضس هثٌای هادُ ی 

لیل ٍضقیت اص ٍضقیت اختوافی تِ ًؾش هَسد ًَؿ ضغل هتْن هی تاضذ. هوىي است دس تشخی هَاسد ضخػی خشهی سا تِ د

ًاهٌاسة یا ًاهسافذ ضغلی خَد هشتىة ضَد. دس ًتیدِ دس چٌیي تستشی آًچِ تافث ٍلَؿ خشم ضذُ است ٍضقیت ًاهسافذی 

ًیافتي ضغل ٍ واس هغلَب ٍ هذ ًؾشش  است وِ هتْن اص آى سًح هی تشدُ است. ّوچٌیي هوىي است فشدی تیىاس تاضذ ٍ دس اثش

هوىي است تشخی اص افشاد تشای داضتي دساهذ ٍ یافتي ضغل ادالن تِ استىاب خشهی  دچاس استىاب خشم ضذُ تاضذ. تا حتی

تٌوایٌذ تِ فٌَاى هثال هذسوی سا خقل تٌوایذ. دس چٌیي تستشی است وِ ّذف هتْن تِ ّیچ فٌَاى اًدام یه سفتاس غیش 

یي تستشی اگش فشد یاد ضذُ ضغل اختوتقی اسیة صًٌذُ تِ خاهقِ ًیست تلىِ ّذف ٍی داضتي ضغل ٍ دساًذ هی تاضذ. دس چٌ

هٌاسثی هی داضت ّشگض دست تِ استىاب خشم ًوی صد. ّوچٌیي همام لضایی دس غذٍس لشاس تایگاًی پشًٍذُ تایذ تِ اٍضاؿ ٍ 

احَالی وِ سثة ٍلَؿ خشم ضذُ است تَخِ تٌوایذ. ّواى عَس وِ تیاى گشدیذ دس تشخی هَاسد تشخی افشاد تِ ّیچ فٌَاى لػذ 

سا ًذاسًذ ٍ تِ فثاست تْتش ایي افشاد تِ ّیچ فٌَاى لػذ آسیة ٍاسد آٍسدى تِ اختواؿ سا ًذاسًذ تلىِ ّذف آًْا حل  استىاب خشم

هطىلی است وِ دس پیص پای آًاى لشاس داسد. دس چٌیي تستشی اگش آى هطىل ٍخَد ًذاضت آى فشد ّن تِ ّیچ فٌَاى هشتىة 

اد چاسُ ای خض استىاب خشم ًذاسًذ اگش چِ الذام اًْا ًیض تِ ّیچ ٍخِ دس لالة خشم ًوی ضَد. دس ٍالـ دس تشخی هَاسد تشخی افش

شاس تایگاًی دس هَسد تواهی خشاین اهىاى اخثاس یا اوشاُ یا دفاؿ هطشٍؿ ًیض ًوی گٌدذ. تِ ّین دلیل است وِ دس حمَق فشاًسِ ل

غذٍس سا داسد. گاّی هوىي است فشدی تشای یافت ضغل الذام تِ خقل هذسوی تٌوایذ. حتی اهشٍصُ دس تشخی اص ّتل داساى تشای 

ًؾافت ّتل فمظ اضخاظ داسای هذسن لیساًس سا استخذام هی ًوایٌذ حال فشؼ ًواییذ فشدی تشای واس وشدى دس ّتل 

خاسج هی تاضذ. حال ایي پشسص هغشح هی  80خشم خقل اص هػادیك هادُ ی  ا خقل ًوَدُ است. دس ٍضقیت فقلیهذسوی س

گشدد وِ تقمیة ویفشی چٌیي فشدی چِ ًتیدِ ای هی تَاًذ دس تش داضتِ تاضذ. دس چٌیي تستشی دادستاى تِ هتْن هی گَیذ 

ًوَدُ ایذ واسی است گِ ضوا تَاى ٍ غالحیت الصم تشای اًدام  چَى ًیت ضوا خیش تَدُ ٍ واسی ّن وِ تشای آى الذام تِ خقل

اى سا داسیذ ها اص تقمیة ویفشی ضوا غشف ًؾش هی ًوایین ٍلی دس غَست تىشاس هوىي است حتی اگش ًیت ضوا خیش تاضذ تاص 

ُ ای هالحؾِ ضذُ ّن تحت تقمیة لشاس تگیشد. یىی اص خشایوی وِ تسیاس ضایـ هی تاضذ خقل اهضا هی تاضذ دس هَاسد فذیذ

است وِ افشادی تدای پذس ٍ هادس یا ّوسش الذام تِ خقل ًوَدُ اًذ. دس چٌیي تستشی ّذف اًْا تِ ّیچ فٌَاى ضشس ٍ اسیة ٍاسد 

اٍسدى تِ دیگشی ًثَدُ است تلىِ حتی ّذف اًْا اص خقل ووه تِ عشف هماتل تَدُ است. دس چٌیي تستشی تقمیة ویفشی 

ًذاسد. ّواى عَس وِ هی داًین تسیاسی اص خشاین تحت تاثیش سفتاس تحشیه اهیض تضُ دیذُ غَست هی هتْن ّیچ ًفقی تِ دًثال 

لاًَى هداصات اسالهی فاهل تخفیف  37. ّواى عَس وِ هی داًین سفتاس ٍ گفتاس تحشین اهیض تضُ دیذُ عثك هادُ ی 1گیشد

ّواى عَس وِ هی تَاًذ فاهل تخفیف تاضذ هی تَاًذ فاهل  تٌاتشایي تِ ًؾش هی سسذ سفتاس ٍ گفتاس تضُ دیذُ؛ هداصات هی تاضذ

 تَلف تقمیة ٍ تایگاًی وشدى پشًٍذُ ًیض تاضذ.

 هبحث دٍم: آثار قرار بایگاًی پرًٍدُ

لاًَى اییي دادسسی ویفشی تَلف تحمیمات هی تاضذ. دس حمیمت پس اص تَلف تحمیمات همام  80گفتٌی است اثش اغلی هادُ ی 

یاد ضذُ ّیچ تقشیفی اص تایگاًی پشًٍذُ اسایِ ًوی دّذ. دس حمیمت هطخع  80ُ سا تایگاًی تٌوایذ. هادُ ی لضایی تایذ پشًٍذ

ًیست هٌؾَس اص تایگاًی پشًٍذُ یقٌی خاسج وشدى پشًٍذُ اص دستَس ٍ حفؼ آى تشای اهىاى دستشسی دس هشاخقات تقذی ٍ یا 

تِ ًحَی وِ ول پشًٍذُ اهحاء ضَد. حتی هطخع ًیست دس فشضی وِ خاسج ضذُ پشًٍذُ اص دستَس واس همام لضایی تِ عَس ولی 

تٌاتشایي تِ ًؾش هی سسذ ؛ پشًٍذُ تایذ اص دستَس واس خاسج ٍلی حفؼ ضَد آى پشًٍذُ تا چِ صهاًی تایذ حفؼ ٍ ًگْذاسی ضَد
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تش هتْن ٍ آثاسی تش  یاثاس اسد؛تا ایي ّوِ تایگاًی پشًٍذُ آثاسی سا تِ دًثال د چٌذاى ّن سٍضي ًیست.« تایگاًی پشًٍذُ»هاّیت 

 دستگاُ فذالت ویفشی ٍ خاهقِ.

 گفتار اٍل: آثار قرار بایگاًی پرًٍدُ بر هتْن

لشاس تایگاًی تِ دٍ غَست سادُ یا هطشٍط هی تَاًذ غادس تطَد. دسفشؼ ًخست همام لضایی دستَس تَلف تحمیمات ٍ ّوچٌیي 

التضام وتثی »تِ اًدام ّیچ اهشی ًوی تاضذ. دس تایگاًی هطشٍط تش فىس هتْن تایگاًی پشًٍذُ سا غادس هی ًوایذ ٍ هتْن هَؽف 

دس ٍضـ ایي ضشط دچاس اضتثاُ حمَلی فاحص ضذُ  80تِ ًؾش هی سسذ ًَیسٌذگاى هادُ ی «. تِ سفایت همشسات لاًًَی هی دّذ

ی افشاد هَؽف تِ سفایت لَاًیي هی  اًذ. گفتٌی است یىی اص ٍیژگی ّای هْن لَاًیي ویفشی خٌثِ اخثاس ٍ الضام است. ولیِ

تاضذ. هتْن هَؽف تِ سفایت لاًَى است دس خایی هی تَاى اص هتْن تقْذ گشفت وِ لاًَى سا سفایت تٌوایذ وِ اًدام آى اهش 

اص  اخثاسی ًثاضذ یقٌی هتْن هختاس تاضذ وِ اى اهش سا اًدام تذّذ یا اًدام ًذّذ. تا ایي ّوِ تِ ًؾش هی سسذ ایي ضشط تشگشفتِ

لاًَى آییي دادسسی ویفشی ایشاى تِ  0لاًَى آیییي دادسسی ویفشی فشاسِ است وِ هتاسفاًِ ًَیسٌذگاى هادُ ی  41-1هادُ ی 

لاًَى اییي دادسسی ویفشی فشاًسِ  41-1هادُ ی  1دسستی آى سا تشخوِ ًٌوَدُ اًذ. دس ٍالـ تش هثٌای تشخوِ ی هحتَایی تٌذ 

الذام تِ یادآٍسی »الثتِ تشخوِ ی تحت اللفؾی ایي هادُ فثاست است اص « تِ هتْن یادآٍس ضَد دادستاى تایذ هفاد لاًًَی سا»

دس ٍالـ هفَْم ایي تٌذ اص ًؾش حمَلی ایي است وِ دادستاى تِ هتْن تگَیذ وِ ٍی هشتىة چِ خشهی «. تقْذات لاًًَی تِ هتْن

«. ت ٍ ّوچٌیي ٍی چِ خساست ّایی سا تایذ خثشاى تٌوایذضذُ است ٍ دس لاًَى چِ هداصاتی تشای آى خشم پیص تیٌی ضذُ اس

دس ٍالقدَى دادستاى الذام تِ تفْین اتْام ًوی ًوایذ تٌاتشایي الصم است وِ تِ هتْن گفتِ ضَد ٍی چِ خشهی هشتىة ضذُ ٍ 

اًَى اییي دادسسی ل 80هداصات ٍ یا خساست ّای لاتل خثشاى ًاضی اص آى خشم چِ هی تاضٌذ. ایي دس حالی است وِ دس هادُ ی 

ویفشی همام لضایی الذام تِ تفْین اتْام هی ًوایذ تٌاتشایي فوال خایی تشای یادآٍسی لاًَى تالی ًوی هاًذ. دس ًتیدِ تِ ًؾش هی 

لاًَى اییي دادسسی ویفشی تشخوِ ًالػی اص هَاسد لاًَى اییي دادسسی ویفشی فشاًسِ اسایِ دادُ  80سسذ ًَیسٌذگاى هادُ ی 

 اًذ.

 ار دٍم: قرار بایگاًی پرًٍدُ بر هتْن در حقَق فراًسِگفت

دس ٍالـ دس تشخی وطَسّا ّواًٌذ وطَس فشاًسِ لشاس تایگاًی هی تَاًذ تِ غَست هطشٍط غادس تطَد دس چٌیي تستشی دادستاى 

تپزیشد دس چٌیي  اًدام تشخی سفتاسّا یا تشن تشخی سفتاسّا سا تِ هتْن پیطٌْاد هی دّذ اگش هتْن پیطٌْادات دادستاى سا

تستشی دادستاى دس اتتذا اص هتْن التضام وتثی هی گیشد وِ ٍی تِ آى تقْذات ٍفاداس تواًذ ٍ سپس الذام تِ غذٍس لشاس تایگاًی 

پشًٍذُ هی ًوایذ. دس حمیمت التضاهی وِ اص هتْن گشفتِ هی ضَد تشای اخشای دلیك ایي تقْذات است ًِ التضام تشای اخشای 

ؽف تِ اخشای لاًَى هی تاضذ تٌاتشایي ّشگض ًوی تَاى اص وسی التضام گشفت وِ لاًَى سا سفایت تٌوایذ. ًىتِ ی لاًَى؛ هتْن هَ

تِ هَاسد هتقذدی اص تقْذاتی وِ دس حمَق فشاًسِ دادستاى تِ هتْن پیطٌْاد هی ًوایذ  81خالة تَخِ ایي است وِ هادُ ی 

تِ تضُ دیذُ دس خْت سفـ یا واّص آثاس صیاى تاس هادی یا هقٌَی ًاضی اص اسایِ خذهات »الف ایي هادُ  تٌذ اضاسُ ًوَدُ است؛

تٌاتشایي همام لضایی هی تَاًذ تِ هتْن پیطٌْاد تٌوایذ وِ خذهاتی سا تِ ؛ سا پیص تیٌی ًوَدُ است« خشم تا سضایت تضُ دیذُ

وِ ٍی تِ تقْذش فول تٌوایذ. دس حمیمت  تضُ دیذُ اسایِ تذّذ ٍ اگش هتْن چٌیي تقْذی سا پزیشفت اص ٍی التضام وتثی تگیشد

دس چٌیي ٍضقیتی گشفتي التضام اص ًؾش سٍاًی هی تَاًذ تاثیش تسضایی تش سٍی هتْن داضتِ تاضذ. ّوچٌیي دس حمَق فشاًسِ ٍلتی 

. اگش اص هتْن التضام گشفتِ هی ضَد تِ ٍی یادآٍسی هی ضَد وِ دس غَست فذم اخشای تقْذات تقمیة ویفشی تِ خشیاى هی افتذ

ایي تقْذات خٌثِ هالی داضتِ تاضذ ٍ هتْن اًْا سا اًدام ًذّذ تقذا تضُ دیذُ تش هثٌای ّویي التضام ٍ تقْذ وتثی هی تَاًذ دس 

دادگاُ حمَلی دادخَاست تذّذ ٍ هغالثِ خساست تٌوایذ. هوىي است هتْن خساست هالی صیادی تِ تضُ دیذُ ٍاسد ًوَدُ تاضذ ٍ 

ضذ. دادستاى تِ ٍی پیطٌْاد هی دّذ وِ اگش خساست ّای ٍاسدُ تِ تضُ دیذُ سا خثشاى تٌوایذ ٍی هشتىة خشم تخشیة ضذُ تا

تقمیة سا هتَلف ٍ پشًٍذُ سا تایگاًی هی ًوایذ. دس چٌیي فشضی گشفتي تقْذ تِ خثشاى خساست اثش هْوص ایي است وِ اگش ٍی 

َلی دسخَاست الضام ٍی تِ اًدام تقْذ ٍ حتی خثشاى خساست تقْذش سا ًدام ًذّذ تضُ دیذُ تِ ساحتی هی تَاًذ دس دادگاُ حم

است. « خَدداسی اص اضتغال تِ واس یا حشفِ هقیي» 81ٍاسدُ سا ًیض تٌوایذ. یىی دیگش اص هَاسد پیص تیٌی ضذُ دس تٌذ ج هادُ ی 
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َاستِ هی ضَد وِ اص اًدام دس تشخی هَاسد هوىي است ضغل خاغی صهیٌِ ایداد خشم سا تَخَد تیاٍسد تِ ّویي دلیل اص هتْن خ

آى ضغل خَدداسی وٌذ. تِ فٌَاى هثال فشدی هىاًیه است چَى اص ّوسشش خذا ضذُ ٍ رٌّص هطغَل هی تاضذ دس تقویش 

خَدسٍّا دلت ًوی ًوایذ ٍ دس اثش تی دلتی خَدسٍ سا دسست تقویش ًوی ًوایذ ٍ سثة هی ضَد وِ خَدسٍ تػادف تٌوایذ ٍ 

خشح ضَد. دس چٌیي تستشی هىاًیه تِ دلیل استىاب خشم ضشب ٍ خشح غیش فوذی لاتل تقمیة سشًطیي خَدسٍ دچاس ضشب ٍ 

ویفشی هی تاضذ. دس چٌیي ٍضقیتی دادستاى هی تَاًذ اص هتْن تخَاّذ وِ خساست ٍاسدُ سا خثشاى تٌوایذ ٍ اگش اهىاى تشآٍسدى 

تٌوایذ ٍ ّوچٌیي چَى ٌَّص رّي ٍی هطغَل هی فَسی خساست ٍخَد ًذاسد التضام تذّذ تِ غَست هاّاًِ خساست سا خثشاى 

تاضذ تقْذ تذّذ تا صهاًی وِ اص ایي ٍضقیت خاسج هی ضَد اص تقویش خَدسٍّا خَدداسی تٌوایذ. یىی دیگش اص هَاسدی وِ دس 

«. خَدداسی اص سفت ٍ آهذ تِ هحل یا هىاى هقیي»لاًَى آییي دادسسی ویفشی پیص تیٌی ضذُ است هشتَط است تِ  81هادُ ی 

تٌاتشایي همام ؛ ّواى عَس وِ هی داًین هحیظ تاثیش تسضایی تش تضّىاسی داسد. دس تشخی اص هَاسد خَد هحیظ خشم صا هی تاضذ

لضایی اص هتْن تقْذ هی ویشد وِ دس چٌیي اهاوٌی سفت ٍ اهذ ًٌوایذ. یا دس تشخی هَاسد تضُ دیذُ دٍست ًذاسد وِ تا تضّىاس 

مام لضایی اص هتْن تقْذ هی گیشد دس اهاوٌی وِ تضُ دیذُ تقییي هی ًوایذ سفت ٍ آهذ ًٌوایذ. دس چْشُ تِ چْشُ تطَد تٌاتشایي ه

ًتیدِ همام لضایی هی تَاًذ تٌْا حضَس هتْن دس اهاوٌی سا هوٌَؿ تٌوایذ وِ استثاط هستمیوی تِ پذیذُ تضّىاسی داسًذ تٌاتشایي 

تشفىس ّذف اغالح تضّىاس ٍ پیص گیشی اص ٍلَؿ خشم هی تاضذ. ّذف اص هوٌَفیت حضَس هداصات هضافف تضّىاس ًیست تلىِ 

 لاًَى آییي دادسسی ویفشی فثاست است اص: 81یىی دیگش اص تذاتیش پیص تیٌی ضذُ دس هادُ ی 

لاًَى اییي دادسسی ویفشی اص لحاػ هحتَاًی تمشیثا ضثیِ هداصات ّای تىویلی هی  81تذاتیش پیص تیٌی ضذُ دس هادُ ی 

ّذف اص هداصات ّای تىویلی دس تیطتش هَاسد هداصات هضافف هتْن  20ٍ اٍایل لشى  19ى یادآٍسی است دس لشى تاضٌذ. ضایا

یقٌی دس هَاسدی دادگاُ حىن تِ هداصات تىویلی هی داد وِ هی خَاضت افضٍى تش هداصات اغلی هداصات دیگشی سا ًیض تِ ؛ تَد

دیگش ّذف هداصات ّای تىویلی تِ ّیچ فٌَاى  21تَیژُ دس اٍایل لشى  ٍ 20هدشم تیافضایذ. دس حالی وِ اص ًیوِ ی دٍم لشى 

افضٍدى هداصاتی تِ هداصات اغلی ًیست تلىِ ّذف اص هداصات ّای تىویلی اص یه سَ فشاّن آٍسدى صهیٌِ اغالح تضّىاس ٍ اص 

لاًَى آییي  81ُ دس هادُ ی تٌاتشایي ًَؿ ًگاُ تِ هاّیت تذاتیش پیص تیٌی ضذ؛ سَی دیگش پیطگیشی اص ٍلَؿ خشم هی تاضذ

اگش ًگاُ لاضی تِ تذاتیش یاد ضذُ ًگاّی هثتٌی تش تطذیذ هداصات اغلی یا  1دادسسی ویفشی اص اّویت تسضایی تشخَسداس است.

افضٍدى سًح ٍ سختی هضافف تِ هدشم تاضذ تٌاتشایي هی تَاًذ هدشم سا اص حضَس دس ّش هحلی وِ تخَاّذ هوٌَؿ تٌوایذ ٍلی 

ًگاُ لاضی تِ تذاتیش یاد ضذُ ًگاُ هثتٌی تش اغالح هدشم ٍ پیطگیشی اص ٍلَؿ خشم تاضذ حضَس هدشم سا تٌْا دس  تشفىس اگش

اهاوٌی هوٌَؿ افالم هی ًوایذ وِ تِ ًؾشش تشای اغالح ٍی یا پیطگیشی اص ٍلَؿ خشم یا االم دسد ٍ سًح تضُ دیذُ تِ ًؾشش 

 یچ فٌَاى تِ چٌیي فلسفِ ای اضاسُ ًٌوَدُ است.ضشٍسی تشسذ. هتاسفاًِ لاًَى گزاس ایشاًی تِ ّ

 ًتیجِ گیری

وطَسّای غشتی تَیژُ فشاًسِ ًْاد لشاس تایگاًی پشًٍذُ سا پیص تیٌی ًوَدُ  تِ عَس ولی لاًَى گزاس ایشاًی تحت تاثیش حمَق

همشسات حمَق اسالهی ٍفك تذّذ است. تا ایي ّوِ لاًَى گزاس سقی ًوَدُ ایي ًْاد تشگشفتِ ضذُ اص حمَق وطَسّای غشتی سا تا 

تِ ّویي دلیل دس خشاین لاتل گزضت غذٍس لشاس تایگاًی پشًٍذُ هٌَط تِ سضایت ضاوی است. تِ ًؾش هی سسذ لاًَى گزاس دس 

لاًَى آییي دادسسی ویفشی دس خشاین لاتل گزضت اگش  12ایي خػَظ تِ خَتی فول ًٌوَدُ است صیشا تش هثٌای هادُ ی 

وٌذ هشخـ لضایی هىلف تِ غذٍس لشاس هَلَفی تقمیة است؛ تٌاتشایي تِ ّیچ فٌَاى ضشٍستی تِ ٍضـ ضاوی خػَغی گزضت 

ًیاص تِ اغالح داسد ٍ دس غَست اغالح آى هی تَاًذ ًمص هَثش ٍ  چٌیي ضشعی ًثَدُ است. تِ ًؾش هی سسذ ًْاد تایگاًی پشًٍذُ

 تاضذ.خَتی دس هثاسصُ تا تشاون پشًٍذُ ّا ٍ اعالِ دادسسی داضتِ 

 

 

                                                           
 .3 سرا، ٍویل سایت در شذُ هٌتشر ،پرًٍذُ تایگاًی لرار همالِ(، 3961هحوذی، هصطفی، ) - 1
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Abstract 

 

Filing a case is a judicial measure taken to speed up the criminal process. Hence the Order to File a Case is a 

final order whereby the prosecutor chooses to give up prosecuting a case. In Iranian penal system, before the 

adoption of the Criminal Procedure Code in 2013, this strategy had been predicted in a number of legislative 

provisions and some specific crimes such as crimes related to medical affairs and medicines, transport of goods 

and passengers, posting, hoarding and profiteering. The drafters of the Criminal Procedure Code of 2013 

predicted this leniency institution in Article 80. This article is about an effective measure to speed up the process 

of criminal investigation and proceeding and reduce this process, but it is not free from weaknesses. One of the 

major weaknesses of this article is that it limits the scope of crimes punishable by the filing order. This article is 

an attempt to deal with the concept and place of this order in the Criminal Procedure Code as well as its strengths 

and weaknesses. 
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